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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثانية واخلمسون

        ٢٠١٢يوليه / متوز٢٧-٩
  جدول األعمال املؤقت املشروح    
  جدول األعمال املؤقت    

  
  .افتتاح الدورة  - ١
  .عمالإقرار جدول األعمال وتنظيم األ  - ٢
احلاديـــة واخلمـــسني اللجنـــة  هبـــا بـــني دوريت املـــضطلعتقريـــر الرئيـــسة عـــن األنـــشطة   - ٣

  .واخلمسني والثانية
 مـن اتفاقيـة القـضاء       ١٨النظر يف التقارير املقدمة مـن الـدول األطـراف مبوجـب املـادة                 - ٤

  .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 مـن اتفاقيـة     ١٨متابعة النظـر يف التقـارير املقدمـة مـن الـدول األطـراف مبوجـب املـادة                     - ٥

  .شكال التمييز ضد املرأةالقضاء على مجيع أ
  . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢٢  و٢١تنفيذ املادتني   - ٦
  .سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة  - ٧
أنــشطة اللجنــة يف إطــار الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال    - ٨

  .التمييز ضد املرأة
  . الثالثة واخلمسنيؤقت لدورة اللجنةجدول األعمال امل  - ٩

  .الثانية واخلمسنياعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا   - ١٠
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  الشروح    
  افتتاح الدورة  -  ١  

ســـتفتتح رئيـــسة اللجنـــة املعنيـــة بالقـــضاء علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة دورة اللجنـــة            
  .واخلمسني الثانية

  
  عمالإقرار جدول األعمال وتنظيم األ  -  ٢  

األول يف جـدول  املوضـوعي   مـن النظـام الـداخلي علـى أن يكـون البنـد               ٩ املـادة    تنص  
ألمـني  ا  علـى أن يعـدّ  ٧وتـنص املـادة   . إقـرار جـدول األعمـال   هـو  األعمـال املؤقـت ألي دورة   

ألحكــام ذات وفقــاً لالعــام جــدول األعمــال املؤقــت لكــل دورة بالتــشاور مــع رئــيس اللجنــة،  
  .٢٢ إىل ١٧ من  االتفاقيةوادمالصلة يف 
ــة يف دورهتــا      ــة واخلمــسني  وقــد أقــرت اللجن ــدورهتا   احلادي جــدول األعمــال املؤقــت ل
  .واخلمسني الثانية

  
ــة       -  ٣   ــني دوريت اللجنـ ــا بـ ــضطلع هبـ ــشطة املـ ــن األنـ ــسة عـ ــر الرئيـ ــة وتقريـ ــسني اخلاحلاديـ مـ

  واخلمسني  والثانية
ــة علــى األنــشطة الــيت  ٣ســتقوم الرئيــسة، يف إطــار البنــد      اضــطُلع هبــا ، بــإطالع اللجن

  .واملستجدات اليت طرأت منذ انعقاد الدورة السابقة وكان هلا تأثري على أعمال اللجنة
  

  الوثائق    
  )CEDAW/C/52/1(جدول األعمال املؤقت والشروح 

 من اتفاقية القضاء على     ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة            -  ٤  
  ملرأةمجيع أشكال التمييز ضد ا

 مـن االتفاقيـة علـى أن تقـدم الـدول األطـراف يف االتفاقيـة إىل األمـني                    ١٨تنص املـادة      
 عما اختذته من تدابري تشريعية أو قضائية أو إدارية أو غريها مـن التـدابري مـن أجـل                    العام تقريراً 

عني ويـت . إنفاذ أحكام االتفاقية وعن أي تقدم آخر حيرز يف هذا الصدد، لكي تنظـر فيـه اللجنـة      
لدولـة املعنيـة، وبعـد    ل  بالنـسبة تقدمي هذه التقارير يف غضون سنة واحدة من بدء نفـاذ االتفاقيـة        
  .ذلك كل أربع سنوات على األقل، وكلما طلبت اللجنة ذلك

ــة        ــارير الــدول التالي ــة واخلمــسني يف تق ــة يف دورهتــا الثاني : ومــن املقــرر أن تنظــر اللجن
  .  وغيانا واملكسيك ونيوزيلندا  البهاما وسامواإندونيسيا وبلغاريا وجامايكا وجزر 
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جلـسات  حبـضور    ممثلو الدولة الطرف     يقوم من النظام الداخلي على أن       ٥١وتنص املادة     
  .بالتقرير األسئلة املتعلقةواإلجابة عن يف املناقشات وباملشاركة اللجنة عند دراسة تقريرها 

 األمـني العـام اللجنـة يف كـل دورة            من النظام الداخلي على أن خيطـر       ٤٩وتنص املادة     
ويقـدم األمـني   .  مـن االتفاقيـة    ١٨بعدم تسلم أي تقرير مطلوب من دولة طرف مبوجب املـادة            

 إىل اللجنة قائمة بالتقارير اليت قدمتها الدول األطراف يف االتفاقيـة وقائمـة بالتقـارير               العام أيضاً 
  .يها اللجنة بعداليت قدمتها الدول األطراف يف االتفاقية ومل تنظر ف

الـة تقـدمي الـدول      املتعلق حب تقرير  ال،  مسنياخلالثانية و وسيعرض على اللجنة، يف دورهتا        
  . من االتفاقية١٨ مبوجب املادة التقارير املتأخرة،األطراف 
وقبل انعقاد كل دورة، جيتمـع فريـق عامـل ملـا قبـل الـدورة تـابع للجنـة إلعـداد قائمـة                          

مناقـشة   ة بالتقارير إلحالتها إىل الدول األطـراف قبـل اجللـسات املقـرر            باملسائل واألسئلة املتصل  
جنيـف يف الفتـرة      يف   مـسني اخل الثانيـة و   وقد اجتمع الفريق العامل ملا قبل الدورة      . تقاريرها فيها 

ــشرين األول ٢٨ إىل ٢٤مــن  ــوبر /ت ــق    . ٢٠١١أكت ــر هــذا الفري ــة تقري ــى اللجن وســيعرض عل
)CEDAW/C/PSWG/52/1 (ــد ــيت    وردود الـ ــئلة الـ ــسائل واألسـ ــوائم املـ ــى قـ ــراف علـ  ول األطـ
  .الفريق عدهاأ

  
  الوثائق    
  التقارير    

التقرير اجلامع للتقرير األويل والتقارير الدورية الثاين والثالث والرابع والتقرير الدوري اخلـامس       
  ) CEDAW/C/BHS/5  وCEDAW/C/BHS/4 (جلزر البهاما

ــة الرابـــــ    ــارير الدوريـــ ــامع للتقـــ ــر اجلـــ ــا   التقريـــ ــسابع لبلغاريـــ ــسادس والـــ ــامس والـــ ع واخلـــ
)CEDAW/C/BGR/4-7(  

  )CEDAW/C/JAM/6-7 (التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والسابع جلامايكا
  )CEDAW/C/MEX/7-8 (التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السابع والثامن للمكسيك

  )CEDAW/C/NZL/7 (التقرير الدوري السابع لنيوزيلندا
  )CEDAW/C/WSM/4-5 (قرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس لسامواالت
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  قوائم املسائل واألسئلة    

  )CEDAW/C/IDN/Q/6-7 (إندونيسيا
  )CEDAW/C/BGR/Q/4-7 (بلغاريا

  ) CEDAW/C/JAM/Q/6-7 (جامايكا
  ) CEDAW/C/BHS/Q/5 و  CEDAW/C/BHS/Q/4(جزر البهاما 

  ) CEDAW/C/WSM/Q/4-5(ساموا 
  )CEDAW/C/GUY/Q/7-8 (غيانا

  )CEDAW/C/MEX/Q/7-8 (املكسيك
  )CEDAW/C/NZL/Q/7 (نيوزيلندا

  
  الردود على قوائم املسائل واألسئلة    

  )CEDAW/C/IDN/Q/6-7  /Add.1 (إندونيسيا
  )CEDAW/C/BGR/Q/4-7  /Add.1 (بلغاريا

  )CEDAW/C/JAM/Q/6-7  /Add.1 (جامايكا
  )CEDAW/C/BHS/Q/5/Add.1 و CEDAW/C/BHS/Q/4/Add.1 (جزر البهاما

  )  CEDAW/C/WSM/Q/4-5 /Add.1(ساموا 
  )CEDAW/C/GUY/Q/7-8  /Add.1 (غيانا

  )CEDAW/C/MEX/Q/7-8  /Add.1 (املكسيك
  )CEDAW/C/NZL/Q/7  /Add.1 (نيوزيلندا

  
اتفاقيــة  مــن ١٨متابعــة النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة     -  ٥  

  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 عنوانـه  قررت اللجنة يف دورهتا السابعة واألربعني أن تـضيف إىل جـدول أعماهلـا بنـداً              

 مـن اتفاقيـة القـضاء       ١٨متابعة النظر يف التقارير املقدمة مـن الـدول األطـراف مبوجـب املـادة                ”
  .“على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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  . املالحظات اخلتاميةاللجنة املسائل املتصلة مبتابعةوستناقش   
  

   من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢٢   و٢١تنفيذ املادتني   -  ٦  
 من االتفاقية على أنه جيوز للجنة أن تقدم اقتراحـات وتوصـيات عامـة               ٢١تنص املادة     

ــن ا      ــواردة م ــات ال ــارير واملعلوم ــى دراســة التق ــة عل ــدول األطــراف مبني ــضاً . ل ــنص أي ــى وت  عل
ــة      أن ــة إىل اجلمعي ــر الــذي تقدمــه اللجن تــدرج تلــك االقتراحــات والتوصــيات العامــة يف التقري

  .العامة، مشفوعة بتعليقات الدول األطراف، إن وجدت
 من االتفاقية على أنه حيق للوكـاالت املتخصـصة أن توفـد مـن ميثلـها                 ٢٢وتنص املادة     

 يقـع يف نطـاق أنـشطتها مـن أحكـام االتفاقيـة، وعلـى أنـه جيـوز للجنـة                      لدى النظر يف تنفيـذ مـا      
. تـــدعو الوكـــاالت املتخصـــصة إىل تقـــدمي تقـــارير عـــن تنفيـــذ االتفاقيـــة يف تلـــك اجملـــاالت أن

، مـذكرة مـن األمـني العـام بـشأن تقـارير             الثانيـة واخلمـسني   وستعرض علـى اللجنـة، يف دورهتـا         
  .الوكاالت املتخصصة عن هذا املوضوع

  
  الوثائق    

ملتخصـــصة بـــشأن تنفيـــذ االتفاقيـــة  التقـــارير املقدمـــة مـــن وكـــاالت األمـــم املتحـــدة ا   
  .يف نطاق أنشطتهااليت تدخل اجملاالت  يف

  
  سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة  -  ٧  

  .ستناقش اللجنة املسائل املتصلة بأساليب عملها  
  

تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      أنشطة اللجنة يف إطار الربوتوكول االختياري ال        -  ٨  
  ضد املرأة
ــدورة ســتعقد   ــة و ال العــشرون للفريــق العامــل املعــين بالبالغــات املقدمــة مبوجــب    الثالث

  .٢٠١٢يوليه / متوز٦  و٥يومي الربوتوكول االختياري 
 ٨ و ٢  تنفيـذ واليتـها مبوجـب املـادتني        ا الثانيـة واخلمـسني    دورهتـ يف  وستواصل اللجنة     
  .ربوتوكول االختياري لالتفاقيةمن ال

   للجنةالثالثة واخلمسنيجدول األعمال املؤقت للدورة   -  ٩  
  الوثائق    

  ).CEDAW/C/53/1(خلمسني واجدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة   
  مسنياخلالثانية واعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا   -  ١٠  
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  رفقامل
  تنظيم األعمال املقترح    

  
 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

   ٢٠١٢يوليه / متوز٩، االثنني

 افتتاح الدورة ١ ٠٠/١١-٠٠/١٠الساعة 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال ٢ 

بـني دوريت  تقرير الرئيسة عن األنشطة املضطلع هبـا         ٣ 
 اللجنة احلادية واخلمسني والثانية واخلمسني

تقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــرافالنظــر يف ال ٤ 
 من اتفاقية القضاء علـى مجيـع١٨ مبوجب املادة 

تقريـر الفريـق العامـل :أشكال التمييز ضد املـرأة    
 ملا قبل الدورة

ــة مـــن الـــدول  ٥  ــارير املقدمـ متابعـــة النظـــر يف التقـ
 اتفاقيـة القـضاء  من ١٨األطراف مبوجب املادة    

  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
مـــن اتفاقيـــة القـــضاء ٢٢  و٢١ تنيتنفيـــذ املـــاد ٦ 

 املرأة على مجيع أشكال التمييز ضد

 سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة ٧ 

 مناسبة لالحتفال بالذكرى الثالثني   ٠٠/١٣-٠٠/١١الساعة 

 جلسة غري رمسية مع املنظمات غري احلكومية  ٣٠/١٦-٠٠/١٥الساعة 

ة غري رمسية مع املؤسسات الوطنيـة حلقـوقجلس  ٣٠/١٧-٣٠/١٦الساعة 
 اإلنسان

  )جلسة مغلقة (الفريق العامل اجلامع ٨  و٧  و٦  و٥  ٠٠/١٨-٣٠/١٧الساعة 
      ٢٠١٢يوليه / متوز١٠الثالثاء، 

النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف  
 االتفاقية  من١٨ مبوجب املادة

  دمه ممثل الدولة الطرفعرض يق  )تابع( ٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
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 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

  اخلرباء وحوار مع اللجنةيطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 

 )تابع( اخلرباء وحوار مع اللجنة يطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  )تابع (٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 

   ٢٠١٢يوليه / متوز١١ربعاء، األ

النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف  
 االتفاقية  من١٨ مبوجب املادة

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف  )تابع(  ٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 

  اخلرباء وحوار مع اللجنةيطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 

 )تابع( مع اللجنة  اخلرباء وحواريطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

 )جلسة مغلقة (الفريق العامل اجلامع )تابع (٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 

    ٢٠١٢يوليه / متوز١٢ ميس، اخل

النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف  
 االتفاقية  من١٨ مبوجب املادة

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف  )تابع(  ٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 

  اخلرباء وحوار مع اللجنةيطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 

 )تابع( اخلرباء وحوار مع اللجنة يطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

 )جلسة مغلقة (الفريق العامل اجلامع )تابع (٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 

    ٢٠١٢يوليه / متوز١٣ معة، اجل

مــن الــدول األطــرافالنظــر يف التقــارير املقدمــة     
 االتفاقية  من١٨ مبوجب املادة

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف  )تابع(  ٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 

 )تابع ( اخلرباء وحوار مع اللجنةيطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 

 )تابع ( اخلرباء وحوار مع اللجنةيطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

  ٠٠/١٨-٠٠/١٧عة السا
 

 )جلسة مغلقة (الفريق العامل اجلامع )تابع (٤
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      ٢٠١٢يوليه / متوز١٦ االثنني، 
النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف    

 االتفاقية  من١٨ مبوجب املادة

  )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  )تابع ( ٨  و٧  و٦  و٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

 جلسة غري رمسية مع املنظمات غري احلكومية  ٠٠/١٦-٠٠/١٥الساعة 

جلسة غري رمسية مع املؤسسات الوطنيـة حلقـوق    ٣٠/١٦-٠٠/١٦الساعة 
  اإلنسان

 )جلسة مغلقة (الفريق العامل اجلامع  )تابع ( ٨  و٧  و٦  و٥  ٠٠/١٨-٣٠/١٦الساعة 

      ٢٠١٢يوليه / متوز١٧ الثالثاء، 
قدمــة مــن الــدول األطــرافالنظــر يف التقــارير امل  

 االتفاقية  من١٨ مبوجب املادة

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف )تابع( ٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 

  اخلرباء وحوار مع اللجنةيطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 

 )تابع (أسئلة يطرحها اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

 )جلسة مغلقة (الفريق العامل اجلامع )تابع (٤ ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 

    ٢٠١٢يوليه / متوز١٨ ، األربعاء

النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف  
 االتفاقية  من١٨ مبوجب املادة

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف )تابع (٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 

  اخلرباء وحوار مع اللجنةيطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 

 )تابع(  اخلرباء وحوار مع اللجنةيطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  )تابع (٤ ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 

   ٢٠١٢يوليه / متوز١٩ ، اخلميس

النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف  
 االتفاقية  من١٨ مبوجب املادة
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 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف )تابع (٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 

  اخلرباء وحوار مع اللجنةيطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 

 )تابع( اخلرباء وحوار مع اللجنة يطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

 )جلسة مغلقة( اجلامع الفريق العامل )تابع (٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 

    ٢٠١٢يوليه / متوز٢٠ ، اجلمعة

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف )تابع (٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 

  اخلرباء وحوار مع اللجنةيطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 

 )تابع( اخلرباء وحوار مع اللجنة يطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  )تابع (٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٧ الساعة

     ٢٠١٢يوليه / متوز٢٣ االثنني، 

أنــشطة اللجنــة يف إطــار الربوتوكــول االختيــاري   ٨  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
  )جلسة مغلقة(

  )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع    )تابع(  ٨  و٧  و٦  و٥  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 
    ٢٠١٢يوليه / متوز٢٤ الثالثاء، 

 )جلسة مغلقة (الفريق العامل اجلامع  )تابع(  ٨ و ٧  و٦  و٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

  )جلسة مغلقة (الفريق العامل اجلامع   )تابع(  ٨  و٧  و٦  و٥   ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 
      ٢٠١٢يوليه / متوز٢٥ األربعاء، 

 )جلسة مغلقة (لفريق العامل اجلامعا  )تابع(  ٨ و ٧  و٦  و٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

  )جلسة مغلقة (الفريق العامل اجلامع  )تابع(  ٨  و٧  و٦  و٥  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 

    ٢٠١٢يوليه / متوز٢٦ اخلميس، 

 )جلسة مغلقة (الفريق العامل اجلامع  )تابع(  ٨ و ٧  و٦  و٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

 )جلسة مغلقة (الفريق العامل اجلامع  )تابع(  ٨  و٧  و٦  و٥ ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 

     ٢٠١٢يوليه / متوز٢٧ اجلمعة، 

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع   )تابع(  ٨ و ٧  و٦  و٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
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 )جلسة مغلقة (الفريق العامل اجلامعاعتماد تقرير   )تابع(  ٨  و٧  و٦  و٥ ٠٠/١٦-٠٠/١٥الساعة 

نيواخلمس  الثالثةجدول األعمال املؤقت للدورة ٩ ٣٠/١٦-٠٠/١٦الساعة 
اعتمـــــاد تقريـــــر اللجنـــــة عـــــن أعمـــــال دورهتـــــا ١٠ 

 واخلمسني الثانية
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